
ةة                يي وو ةن ةمنا ين الـ ددأ ث أ ةح تت دد           وم ن ي وم الليل عندك  ةل وللظ وكم 
تب وذ كك ت
وـمـ ن نعـمـة "تـحـدأ ث أن) كم) للتكثير "كم للظلم الليل عندك م ن يد" أي 
ين المنانوـيـة يقوـلـون: وـمـ ن المـجـوس "تـكـذب" ل المنانوـيـة" وـهـم فرـقـة 
اللظلمة تخلق ايش؟

: الشرالطنالب
رراالشيخ رل ونـهـنا وح:ه: أنت تـجـود لي يل شر؟ خير يقول لممدو ةعم خير و دن : وال

دل ين اللظلـمـة تخـلـق الـشـر، عـلـى ـكـ دذب المنانوية الذي ن يقوـلـون إ ةك ممنا ي
ين البدـعـة ل تتهم ببدعة، واعـلـم أ كت بدع ةل وب ين الجبرية قو حنال نح ن نقول: إ
تتقـناوم ببدعـة؛ لنـك إذا ابتـدعت ادعـى عليـك هـو ادـعـى هـو يمك ن أن 
تل:ه بعض النناس في يوم عناشوراء يوم عناشــوراء وم ن ذلك منا يفع عليك، و
رذا نجعل:ه وم ن أهل السنة قنالوا: إ كزن وبلء، جناء أنناس  تح عند الرافضة يوم 
دسـع ع علـى ةو تن يمـل و ةج يي ن ونت ةز يوم فرح وسرور وينبغي يوم عناشوراء أن نت
كزن لك ن ـهـل ـهـذا ـصـحيح؟ تح العينال ونكشف بهم ونريهم الشيناء، ضد ال
كلننا هذا قنالت الرافضة: منا دليلكم على ـهـذا؟ فل يمـكـ ن أن ل؛ لن إذا فع
ـذي ن ـة اـل وـبـل الجبرـي تنقنا ةبل إل بنالسنة، نح ن  تتقنا ردا ل  ةبل البدعة ببدعة أب تقنا
ين للنسنان مـشـيئة، ونقناـبـل ينكرون مشيئة العبد بدللة الكتناب والسنة أ
ـناءون إل أن ـنا تـش كلك السمناوات والرض وـم تم ين الل:ه تعنالى ل:ه  القدرية بأ
ةء ين الـلـ:ه ـشـنا تـتـ:ه أـقـول: إ رئنا وفعل تت ـشـي رذا أننا إذا شئ يشناء الل:ه أفهمتم؟، إ
ةـلـ:ه دون أن يـكـون الـلـ:ه رئنا وأفع ةء ـشـي ذلك قبل أن أشناء، ل يمك ن أن أـشـنا
ردا، { عبد الل:ه الفـغـناني! وـيـ ن أـنـت؟ } طـيـب ـفـإذا ـقـنال ةء ه أب تعنالى شنا
ةة لمـشـيئة ةـعـ وب ةتك بـعـد مـشـيئة الـلـ:ه وتنا ين مشيئ قنائل: أنت إذا قلت هذا وأ
وت:ه، العناـصـي ةئ ور الل:ه ومـشـي يج العناصي عليننا بقد ةت وزم على ذلك أن يح الل:ه ل
ين الل:ه ـشـناء ذـلـك، يشناء المعصية ويفعل المعصية قلننا ل:ه ليش؟ قنال: ل
ةة بمـشـيئة الـلـ:ه (( ةق تبو دة للعبد إل وـهـي مـسـ وم ن مشيئ أنتم تقولون إن:ه منا 

ةء الـلـ:ه أنوما تشاءون إل أن يشللاء الللله  )) أـنـنا وش أـسـوي؟ ـشـنا
يي؟ ةـلـ ةء ه ع يي وـشـنا ةـبـ:ه الـلـ:ه عـلـ در كت كلت كيف تلومونني على أـمـ أفعل ففع
ين الـلـ:ه ـشـناء ذـلـك؟ ـهـل ةمك أ ةم ن أعل ايش نقول؟ نقول: قبل كل شيء 

ـم ((  ـوع:ه؟ ل يعـل ـد وـق ةء الشيء إل بـع ين الل:ه شنا وما تللدريأحد يعلم أ
رل عندمنا أقوم وأصلي أعلم أنني لمــنانفس ماذا تكسب غدا  )) أننا مث

ةل أن وـمـ ن قـبـل، لـكـ ن قـبـ ةءهنا الل:ه عز وجل  كلت فقد شنا تت الصل ة وفع كئ ش
دلي أم ل؟ ةص تأ ين الل:ه شناء أن  ةلم أ يلي هل أع ةص تأ



: ل أعلمالطلبة
: ل؟ لم ألف؟ متأكدون؟الشيخ

: نعمالطلبة .
ةء ل:ه أنالشيخ ين الل:ه شنا ةلم أ : طيب، العناصي حي ن يفعل المعصية هل يع

ةة لـ:ه، ومـنا أحـسـ ن ـمـنا ـقـنال:ه يج تح رذا ل  ةلهنا؟ ل؛ إ ةل المعصية قبل أن يفع ةع يف
ةلم إل بعد وـقـوع المـقـدور، وـهـو تيع تتوم ل  كك رر م وس ين القدر  بعض العلمناء إ
ةد أنمـلـة، طـيـب ورم قـيـ يطنا ه المـجـ ةخ ةب مفحم ل يمك ن أن يت كذلك هذا جوا
ورـقـة كغ تم ةـقـة أو أودـيـة  ور ةر مح ةت الن إذا ـكـنان أمناـمـك ـنـنا ثم نقول ل:ه: ألس
ودم عليهنا؟ كق تت وجم عنهنا ول  كح تت ألست 

: بلىالطنالب
ةـسـك ـفـي الـنـنار وتـقـول:الشيخ وـقـي نف تتل ودم و تتـقـ  ـهـذ ه ..: طيب لـمـناذا ل 

ورقة كح در م ورقة ول على ننا ودم ل على أودية مغ تيق مشيئة الل:ه؟ ل يمك ن أن 
يـنـب ةج رذا لـمـناذا ـلـم تت وعي أن ذـلـك بمـشـيئة الـلـ:ه ل يمـكـ ن، نـقـول: إ يد ـ وـي
دخول ةب ل نا سـب ينه كمت بوعد الل:ه عز وجل أو وعيـد ه أ ول المعناصي التي ع
ةجـنـب المعناـصـي، عـنـدمنا تب:ه حينمنا نريد مـنـ:ه أن يت وط ولمناذا؟ هذا نخنا الننار؟ 
ةل ـفـي الـصـحف مـسـنابقة عـلـى نريد أن يفعل الطناعنات نقول: تعنال: نـز

ـر ة  وظيفتي ن إحداهمنا عشر ة آل ف ريـنال في الشهر والثنانية عـش ـي.. و ـف
الشهر إلى أي ن يذهب؟

: عشر ة آل فالطنالب
..ل.: ل ينا جمناعـة يـذهب إلـى عشـر ة ونقـول ـهـذا تقـدير اللـ:ه؟ الشيخ

طيب نقول: ألست تذهب إلى عشر ة آل ف؟ ترـيـد ـهـذا الراـتـب الجـيـد،
كـشـر ةء الحـسـنة بع ين ـجـزا ورض عليك عمل صنالح بأ تع طيب العمل الصنالح 
ودم على منا تتق ودم عليهنا؟ كمنا كنت  تتق أمثنالهنا إلى سبعمنائة ضعف لمناذا ل 
ظلظنا ـلـك ـفـي ودم على منا ترا ه ح تتق ول الدنينا فلمناذا ل  ةم ظلظنا لك في ع ترا ه ح
ةم بفعل المحرمنات أو ةء ظل عمل الخر ة؟ وبهذا تنقطع ع حجة اللظنالم سوا
وـمـ ن خـصـنائص بترك الواجبنات، ل حرج نقول تعرضننا لهذا وإن كنان ليس 
دوش عـلـى تيـشـ يم، ربـمـنا  وـهـ ين ـهـذا ـمـ ن عـلـم العقـيـد ة الم علم التفـسـير ل
تل بهذ ه الـيـرادات ـمـ ن الجبرـيـة أو ـمـ ن القدرـيـة فنـقـول بـمـنا النسنان مث
ين الرـسـول علـيـ:ه الـصـل ة ـسـمعتم، والـمـر والحـمـد لـلـ:ه واـضـح ـحـتى أ
يل هذ ه المشكلة بكلمتي ن فـقـط ـقـنال علـيـ:ه الـصـل ة والـسـلم والسلم ح

در لحدى بننات:ه قنال:  وفير قب  ما منكم مللن أحللد إل وقللد(وهو على ش
تتب مقعده من الجنة ومقعده من النار   قنالوا: ـيـنا رـسـول الـلـ:ه)كك



وكل على الكتـناب؟ هـذا اعـتراض لكنـ:ه اعـتراض فـي يت أفل ندع العمل ون
)) ـمـنا دام مكـتـوب الـشـيءبادي الرأي بنادي المر كمنا قنال تعنالى: (( 

 .. الـسـعناد ةـنـنالمنا حناجة نعمل، هذا مكتوب ـمـ ن أـهـل الـسـعناد ة خل ص 
رـضـنا ل يعـمـل؛ لـنـ:ه ةنم لن:ه م ن أهل السعناد ة، هذا م ن أهل الـشـقناو ة أي ةي ول
م ن أهل الشقناو ة منا حناجة يعـمـل، فـقـنال الـنـبي علـيـ:ه الـصـل ة والـسـلم

تل ق له (كلمتي ن:  كخ تلاما  سسر  يي كم لل   سبحنان الـلـ:ه ـمـنا ذـهـب) اعاملوا فك
تل ق له (يأتي بفلسفة وتطويل: بكلمتي ن  كخ تلاما  سسر  يي كم لل  ) اعاملوا فك

ولق ل:ه فإذا وـجـدت ـمـ ن تخ ولمنا  تميسر  رل  تك ولننا أن نعمل ثم  ةب وق وم ن  هذا الذي 
يسر لك الخير والهدى والنشناط على العبناد ة فناعلم أنك ين الل:ه ي نفسك أ

ـ:ه وســلم:  وتب م ن أهل السعناد ة لقول النبي صلى الل:ه علـي تك سما(مم ن   أ
كرون لعامل السعادة وأمللا أهللل الشللقاوة سس يي كي أهل السعادة ف

ييسرون لعامل أهل الشقاوة  كي ظدا أن:ه)ف  فنالمر والحمد لل:ه واضح ج
ـدر ـواجب بنالـق ل حجة للعناصي بنالقدر على معصيت:ه، ول للمتهناون في اـل
ور كلم، { يرحمك الـلـ:ه } وم ن أن يحتناج إلى كثي على تهناون:ه، المر أوضح 
يمنا كنان الشيطنان يأتي للنسنان ويقول: ـكـذا وـكـذا، بـقـي عليـنـنا أن ةل لك ن 
يج بنالـقـدر ةـتـ يقنال: أليس آدم قد احتج بنالقدر؟ أوليس الـلـ:ه تـعـنالى ـقـد اح

ـو الـجـواب؟ولو شاء الله مللا أشللركوا فقنال لرسول:ه: ((  ـنا ـه )) فـم
((  ولو شاء الله ما أشللركوا((الجواب أن يقنال: أمنا قول:ه تعنالى:   

ومنا أنت عليـهـم بحفـيـظ فـهـذا تـسـلية للرـسـول علـيـ:ه الـصـل ة والـسـلم
تكهم بمـشـيئة تسلية ل:ه حيث قنال الل:ه ل:ه: ولو شناء الل:ه منا أشركوا فـشـر
ين الرسول علي:ه الـصـل ة والـسـلم ـسـو ف يرـضـى بقـضـناء ةم أ الل:ه، ومعلو
يي ور ةلظر ـقـد كي ن: ن ةر ةلظ تلظر إلى أهل المعناصي بن وجب عليننا أن نن الل:ه، ولهذا ي
ةـضـى بـمـنا وـقـع ع ـمـ ن معناـصـيهم لـنـ:ه ونلظر شرعي: النلظر الـقـدري أن نر
تنقـيـم ةمهـم بـشـرع الـلـ:ه  وز تنل بتقدير م ن؟ بتقدير الل:ه، النلظر الشـرعي أن 
تلهم عـلـى فـعـل الطناـعـنات وم يتعزيرات وغير ذلك ممنا يح عليهم الحدود وال
رذا ظدا، طـيـب إ وترك المحرمنات، انتبهوا ينا إخوان للمسنائل هذ ه مهـمـة ـجـ

))ولو شللاء الللله مللا أشللركوا نقول: إن قول:ه تـعـنالى للرـسـول: (( 
ـ:ه إذا عـلـم الغرض من:ه ايش؟ تسلية الرسول علي:ه الصل ة والـسـلم؛ لـن
ـم ـدعوى منـه ةل هذ ه اـل ةط ي ن الل:ه تعنالى أب وضي، ولك أن ذلك بمشيئة الل:ه ر

ينا((بقول:ه تعنالى:  كك ير كشلل يأ يمللا  كه  سل يء ال يشا كو  يل ككوا  ير كش يأ ين  تذي سل كل ا كقو يي يس  
ٍءء  كي يش كن  تم ينا  كم سر يح يول  ينا  كؤ يبا ـد ه؟-يول آ ـنال بـع ـناذا ـق يب-ـم سذ يكلل يك  تل يذ يكلل  

كم  ته تل كب يق كن  تم ين  تذي سل ينا -أي بشريعة الل:ه-ا يسلل كأ يب كقللوا  يذا ستللذ ى  يح وة-  ـ ةـب  بعقو



تدوا ـبـذلك اـيـش؟148)[النعنام:)الل:ه-  ] أبطل الل:ه هذ ه الحجة لنـهـم أرا
يج ـ ةـت ةبهم، آدم اح يذ ة ن الل:ه تعنالى أن:ه ع يي ةل الشرع بنالقدر فب ةطنا أرادوا بذلك إب
ةـسـك ـمـ ن الجـنـة. بـمـناذا؟ كجتـنـنا ونف ةتـنـنا أخر كب يي علـيـ:ه موـسـى وـقـنال ـلـ:ه: خ
دء كتبـ:ه اللـ:ه تمني عـلـى شـي :ه آدم: أتلـو بمعصيت:ه بأكل الشجر ة، فقنال ل
يي قبل أن يخلقني بأربعي ن سنة؟ قنال الـنـبي علـيـ:ه الـصـل ة والـسـلم: عل

سجه آدم ( يح كم موسللذ ى ( وفي رواية: ) ف سج آد يحلل يـجـ:ه أي) ف  ومعـنـى ح
ةـلـق تيخ وـتـب علـيـ:ه قـبـل أن  تك يج آدم بنالـقـدر اـلـذي  ةـتـ غلب:ه ـفـي الحـجـة، فناح
ـى ـ:ه ـمـ ن؟ أـهـل المعناـصـي عـل جج ـب ـ ةـت ـذا الـحـديث يح وـصـم موـسـى، ـه تخ و
ةـكـم الـنـبي يج بنالـقـدر عـلـى موـسـى وح ةـتـ ين آدم اح معناـصـيهم ويقوـلـون: إ
جج ةـتـ يج فنـحـ ن نح ةم ن؟ لدم وقنال: إنـ:ه ـحـ ول صلوات الل:ه وسلم:ه علي:ه حكم 
يج أبوننا، نجـيـب ـعـ ن ـهـذا بـجـوابي ن: الـجـواب الول لـشـيخ ةت بنالقدر كمنا اح
يج بنالـقـدر عـلـى ـ ةـت ين آدم ـلـم يح الـسـلم اـبـ ن تيمـيـة رحـمـ:ه الـلـ:ه ـقـنال: إ
وم ن الجـنـة، أمـنا المعـصـية فقـد يج بنالقدر على الخروج  ةت المعصية وإنمنا اح

ينللاو((اعتذر منهنا آدم  يل كر  تفلل كغ يت كم  يللل كن  تإ يو ينا  يسلل كف يأن ينللا  كام يل يظ ينللا  سب ير يقال   
ين  تري تس يخا كل ين ا تم سن  ين ككو ين يل ينا  كام يح كر يت فتلقذ ى آدم] (( 23)[العرا ف:)يو

يج بنالـقـدر عـلـىمن ربلله كلامللات ـ ةـت  )) أفهمـتـم؟ ـفـآدم ل يمـكـ ن أن يح
ـ:ه، يج بنالقدر على معـصـية الـل ةت وم ن أن يح ررا  كد جل ق رقنا، وهو أج المعصية إطل
وـجـ:ه ـمـ ن الجـنـة ل عـلـى ـسـبب الـخـراج، يج بنالـقـدر عـلـى إخرا ةـتـ وإنـمـنا اح
تة التـسـليم لـلـ:ه ـعـز وئز وـهـو غناـيـ ةر جنا وئب أم ةدر على المصنا والحتجناج بنالق

 الامللؤمن القللوي(وجل، أرأيتم قول الرسول علي:ه الصل ة والـسـلم: 
لل خيللر، ككلل بب إلذ ى الله مللن الامللؤمن الضللعيف وفللي  يح رر وأ خي
كز وإن أصللابك يجلل تعن بللالله ول تع كعك واسللت كص علذ ى ما ينف تر اح
كر يد يقلل كت لكان كذا وكذا ولكن قل:  كل شيء فل تقل: لو أني فع

يشاء فعل  ةج بنالـقـدر لـكـ ن بـعـد فـعـل الـسـبناب،)الله وما   وهذا احتجنا
ةر ـجـنائز، والنسـنان عـنـدمنا يـصـناب وئب أـمـ ةدر عـلـى المـصـنا فنالحتجناج بنالـقـ
وـنـي التـسـليم للـقـدر، يننا لل:ه وإننا إلي:ه راجـعـون فـهـذا يع بنالمصيبة ويقول: إ
ةدر عـلـى اـيـش؟ عـلـى تج آدم بنالق رذا احتجنا حطوا بنالكم ينا جمناعة انتبهوا، إ
ة:ه آـخـر: ـمـنا ـكـنان لموـسـى علـيـ:ه وصية، هذا وج:ه، وج المصيبة ل على المع
ةد ه أن ةـصـل ـلـ:ه بـعـ دب ـتـناب مـنـ:ه وح ةم أبنا ه على ذن تلو الصل ة والسلم أن ي
ةد ـبـذنب وـصـيب أـحـ تأ اجتبنا ه رب:ه وهدا ه ل يمك ن، أدنى واحد م ن النناس إذا 

ة:ه اللوم إلي:ه قنال الل:ه تعنالى:  دج ةو تي  وعصللذ ى آدم ربلله((ثم تناب فإن:ه ل ن 
فتللاب -أي اـصـطفنا ه واخـتـنار ه-  اجتباه ربلله-بـعـد ـهـذا-فغوى * ثم 



رذاعليه وهدى تصل ل:ه المعصية، إ كح ةلهنا قبل أن ت يص  )) هذ ه المنزلة منا ح
ل يمك ن لموسى أن يلوم أبنا ه على ذنب تناب من:ه وارتفع ع بعد التوبة مـنـ:ه
رل وم ن أدنى واـحـد فـضـ رة عند الل:ه عز وجل هذا ل يمك ن هذا ل يكون  ةل وز من
ومـ ن الرـسـل، هـذا جـواب م ن؟ جـواب شـيخ دل م ن أولي العزم  ع ن رج
ـ:ه ـ:ه الـل ةشك، وذهب اب ن القيم رحـم السلم اب ن تيمية وهو جواب جيد ل 
ين الحتجناج بنالقدر على المعصية بعد التوبة منهنا إلى جواب آخر وقنال: إ
ـول ـوم واســتبناحة الســتمرار، فيـق يـل وع ع ال ـ كـف ولر ةل ل  ـو تـب ـنا مق والقلع عنـه
ةج بنالقدر بعد فوات الوان مع ع القلع الحتجناج بنالقدر نوعنان: نوع: احتجنا
ةج بنالـقـدر ـلـدفع ع الـلـوم كس ن الـحـنال فـهـذا ـجـنائز، واحتـجـنا تح ع ن المعصية و
ين كرننا أ يد والـسـتمرار ـفـي المعـصـية فـهـذا ممـنـوع، عرـفـت؟ يعـنـي إذا ـقـ
ةدر على المعصية اـلـتي ـتـناب منـهـنا احتجناج آدم علي:ه الصل ة والسلم بنالق
ـذلك يج ـب ةت ين آدم منا اح وهدا ه الل:ه واجتبنا ه يكون جنائز على هذا التقدير؛ ل
ين ـو أ يج بذلك لن:ه قد فنات، ونلظير هذا الن فيمنا عندننا الن ـل ةت ير اح وم ليست
تت:ه وزننا ـثـم ـتـناب كت:ه شهو ةب ةننا -والعيناذ بنالل:ه- وهو رجل خير لك ن غل إنسنان ز

ةدر..وقلننا ل:ه: ينا فلن كيف يقع ع منك هذا الشيء؟   واللـ:ه هـذا قضـناء وقـ
يل منا نقـبـل؟ ةبل من:ه و يدر كنان. نق تت م ن أهل هذا المر لك ن المق يل فلس وإ

ومر نقول: تب إـلـى الـلـ:ه يـقـول  ـهـذا..نقبل من:ه، لك ن لو كنان يزني ويست
ـو غصب. غصب سبحنان الل:ه غصب وأنت الن ممنارس لهذا العمل منا ـه
كصب، على كل حنال يـقـول اـبـ ن القـيـم: الحتـجـناج بنالـقـدر بـعـد وـقـوع:ه غ
كوم فـهـذا ـجـنائز، يـلـ ول رعنا  ررا ول دف رضنا لمر الل:ه ل استمرا رمنا للقدر وتفوي تسلي
وم ن علي ب ن أبي طنالب وزوـجـ:ه فناطـمـة رـضـي ثم استدل بقصة وقعت 
الل:ه عنهنا حي ن دخل عليهمنا النبي ـصـلى الـلـ:ه علـيـ:ه وـسـلم فـقـنال لهـمـنا:

قنال علي: ينا رسول الـلـ:ه! أنفـسـننا بـيـد الـلـ:ه ـلـو ـشـناء ) أل تصليان؟ (
يج بنايش؟ بنالقدر فخرج النبي صلى الل:ه علـيـ:ه وـسـلم أو ـتـولى ةت ةم. اح لقنا

لل(عنهمنا يضرب على فخذ ه ويقول:   وكان النسان أكثر شيء جد
ـل) وـب ةل منهمنا؟ انتبهوا إن قلتم: ق وب  فنالرسول علي:ه الصل ة والسلم هل ق

ور ه الـجـدال وـبـل الواـقـع ع لكـنـ:ه ـكـ على الطل ق منا هو صحيح، وإن قلتم: ق
فهذا هو الواقع ع؛ لن:ه لو أراد النكنار عليهمنا لقنال غير ذلك لقنال: ل حجــة
ةهى عـنـ:ه فـقـد ـخـرج ةل ذلك م ن بناب الجدل الذي ن ين:ه جع لكمنا في هذا لك
وـضـب علـيـ:ه تلون ـفـي الـقـدر فغ ةد رمنا م ن الينام على أـصـحناب:ه وـهـم يتـجـنا يو
تـهـ:ه ونـهـى ير وج ةـمـ جب الرـمـنان اح وه:ه ـحـ ةئ في وج وق تف الصل ة والسلم كأنمنا 
رذا المخرج الثناني م ن قصة آدم مع ع موسى ع ن التننازع في القدر، طيب إ



يلـص منـ:ه ين آدم احتج بنالقدر علـى أمـر مضـى وانقضـى وتخ ايش هو؟ أ
ـى ـة الوـل ي ن الوجـه لل منهمنا وجهة ولك ولك ن قنال هذا: أمر فرط مني ولك
در ـتـناب ةم أـبـنا ه عـلـى أـمـ ين موسى ل يمك ن أن يـلـو دني أنهنا أقوى؛ ل في ظ
دزل قـصـة آدم وموـسـى ةـنـ تن توجهة نلظر ل شك إنـمـنا ل  من:ه لك ن الثنانية لهنا 
در رصنا على أم ةت شخ كم تل عليهنا بل نقول: هي في سنائر النناس الن لو أنك 
ةـبـل مـنـ:ه وـهـذا يج بنالقدر بعد أن تناب فأـنـنا أق ةت فعل:ه م ن معصية الل:ه ثم اح
رة علظيمـة ثـم يدم نداـمـ ةـنـ ررا منا يفعـل النـسـنان الـذنب ثـم يت ررا كثي يقع ع كثي
تبني نفـسـي؟ تر الل:ه ومنا شناء فعل كيف يقع ع مني هذا؟ كيف تغل ةد يقول: ق
ةر ل بأس ب:ه، أطلننا في هذا عليـكـم لـكـ ن اـعـذروننا لن ـنـرى نعم وهذا أم
يية وأننا أـقـول: ـمـنا وف ةن عند ه كمنا يقولون خل أن:ه ل بد لطنالب العلم أن يكو
ـ ن ـ:ه ـم ةـس دلص بهنا نف ةخ تي ول ةم بمثل هذ ه المور  كل وع ةن عند ه  هي خلفية أن يكو
ـنا تدـه ور دت يو ـبهنا ةص بهنا م ن ـش يل ةخ وليت تدهنا علي:ه الشيطنان و ور تيو الشبهنات التي 
علي:ه أوليناء الشيطنان
وم الـلـ:ه تـعـنالى بـكـل ـمـنا يعـمـل ـهـؤلء كـلـ وع وم ن فوائد الية الكريمة إثبنات 

سنه باما تعاملون بصير((لقول:ه:  .((  إ
ظـمـنا، يعـنـي وإن وصيص الحكم بمنا في:ه النزاع وإن ـكـنان عنا وم ن فوائدهنا تخ
دل الـنـزاع، ـمـ ن أـيـ ن ةح دصص هذا الحكم في م ةخ تن ظمنا فلننا أن  كنان الحكم عنا

ـول ((  وم ن تقديم المعـم ـذاباما تعاملللون بصلليريؤخذ؟  ـول: ـه  )) ل نـق
تلوا بل يعلم كل شيء لك ن وم يل منا ع ين:ه ل يعلم عز وجل إ الحصر حقيقي أ
وـمـ ن أـجـل ـشـد ة ولهم جناء الحكم بـصـيغة الحـصـر؛  يمنا كنان الكلم في عم ةل

ينهم ل ن يفوتوا الل:ه عز وجل، والل:ه أعلم التحذير وأ
ـبي ـصـلى .. :الطنالب قصة علي رضي الل:ه عن:ه أو زوجت:ه فناطمة مع ع الـن

وـبـل الواـقـع ع..الل:ه علي:ه وسلم ـكـر ه ..  الرسول صلى الل:ه علـيـ:ه وـسـلم ق
.....

ةدر، الننائم في الحقيـقـة ـمـنا علـيـ:هالشيخ ةق تجهم بنال وبل الواقع ع وهو احتجنا ةق  :
 هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتللم بالنهللار ثللم((لوم 

تـقـوم)يبعثكم فيه   م ن؟ الل:ه فيقول: أنفسننا بأيدي الـلـ:ه ـلـو ـشـناء أن ن
ودل الـنـبي علـيـ:ه الـصـل ة والـسـلم تن:ه يـجـنا كمننا هذا واقع ع، أمنا الجدل فكو تق ل
تعر ـبـأن:ه ـمـنا ـهـو راـضـي يـضـرب عـلـى ةر ل ينبغي، ولهذا تش بنالقدر هذا أم

وذ ه  وخ لل(( ..ف  )) والـجـدل ـقـد يـكـونوكان النسان أكثر شلليء جللد
ةبل تيق ةدل إذا كنان بحق  ةبل حتى وإن كنان في:ه ج كق تي .بحق و

ـة لالطنالب : بنارك الل:ه فيكم ينا شيخ أعطيتننا قناعد ة وهي إذا وجدننا بدـع



... نقنابلهنا ببدعة ونقنابلهنا بنالسنة، إن وجدننا منا يسمى الن التمثيل
: طيب ل منانع عالشيخ .

ـىالطنالب ـنا إـل ةـع يمى بنالتمثيل السناقط فنالبعض د تيس : فإذا وجدننا الن منا 
وببدعة؟ تمثيل هناد ف فهل هذا مقنابلة بدعة 

ةبالـشـيخ دد ذاـتـ:ه، التمثـيـل تقرـيـ : مـسـألة التمثـيـل ـمـنا ـهـو بدـعـة ـفـي ـحـ
يتمثـيـل ـفـي الـحـديث الـصـحيح ـفـي ةد ال للمعناني بصورتهنا الفعلية، وقد ور
ةر ص والـقـرع والعـمـى بـصـورت:ه اـلـتي ةلك الذي ـجـناء إـلـى الـبـ ةم قصة الـ
وبيل ة ن ـسـ رننا ول اـبـ عليهنا وقنال: إن:ه مسكي ن واب ن سبيل. وهو ليس مـسـكي
ةمـى لـكـ ن هـذا للتقرـيـب، إنمـنا المبنالـغـة فـي ةرع ول أع ةر ص ول أـقـ ول أبـ
يل ب:ه هذا هو الخطأ، فنقول: اـلـدعو ة إـلـى تعو النناس إ التمثيل بحيث ل ند
وذير مـنـ:ه كـحـ يت ووير الواـقـع ع وال يل ـمـنا يـكـون فـيـ:ه تـصـ وئل ك الل:ه تعنالى لهنا وسنا
ومل عـلـى ـكـذب أو محناـكـنا ة للبـهـنائم أو ـمـنا أـشـب:ه ذـلـك أو ةت ـبـدون أن يـشـ
تر التمثـيـل وـكـ تنن ةع ع منـ:ه، فنـحـ ن ل  ون محناكنا ة الرجل للمرأ ة وـبـنالعكس فل مـنا
ـك إذا ةن هو الوسيلة للدعو ة إلى الل:ه؛ لـن وكر أن يكو كن تن تذ ه و دب ةح تن رقنا ول  مطل
يم ةهـ تسـوا ال ذ ه الوسـيلة ن ةوهم إلى اللـ:ه إل به تع يودت النناس على أل تد ع
تة القرآن والسنة. نعم ةلظ وع  وهو مو

ةجناج آدم عـلـى موـسـى وأـنـ:ه ـقـنال: كـيـف..: الطنالب ذكرت في قصة احت
تأخلق بأربعي ن سنة  يي قبل أن  دء .. الل:ه عل ـدل..تلومني على شي ـذا ـي  ـه

ولق قبل [كذا] خلق القلم بأربعي ن سنة  تخ ؟..على أن آدم 
كـبـلالشيخ ةب ق تأخـلـق مكـتـو تيخـلـق قـبـل أن  ةب علي:ه قـبـل أن  وت تك : ل ل هو 

كلق آدم ةخ .
: يعني بأن القلم أول منا خلق الل:ه القلم قنال: اكتبالطنالب  ..

ين هذا ..:الشيخ وم ن كلمك أ كمت  وه ةلك: ف دحح سؤا ةص تأ  خليك معناي الن أننا 
وـتـب علـيـ:ه تك ولق بعد أن  تخ ةدم  ةب علي:ه، آ ةت كك تي ولق قبل أن  تخ ين آدم  يدل على أ
ين الـلـ:ه ةمع ع بي ن قول:ه (ـبـأربعي ن ـسـنة) وبـيـ ن أ لك ن بأربعي ن سنة فكيف نج
تـلـق الـسـمناوات بخمـسـي ن ةق القلم فقنال ل:ه: اكـتـب قـبـل أن يخ تعنالى خل
ـة ةـب ين هذ ه كتنا يحت الكلمة هذ ه وكنانت محفوظة فإ ألف سنة؟ يقنال إذا ص
يصة بآدم نعم تأخرى خنا .

ـ نينا شيخ حفلظك: الطنالب ـم يمـك ين اللظـل ةم ن قنالوا أ يد على  تر  الل:ه كيف ن
وـمـ ن ـبـناب المقنابـلـة ـقـنالوا إن رد اللـظـنالم عـلـى ةلق عـلـى الـلـ:ه تـعـنالى  تيط
:اللظنالم كمنال واستدلوا ببيت الجناهلي
ةل فو ق جهل الجناهليننا              أل ل يجهل ن أحد عليننا     فنجه



ينالشيخ وم ن العـجـب أـيـ ن ـفـي الـقـرآن والـسـنة أ : {يضحك} أقول: هذا 
وة اللظنالم؟ وي ن؟ ةبل ةر وصف نفس:ه بناللظلم في مقنا ةك الل:ه تعنالى ذ

 منا في:ه:الطنالب
: .. إذا كنان منا في ليش يسمى الل:ه بناللظلم؟ وـهـو ـقـد نـفـنا ه ـعـ نالشيخ

نفس:ه
: قنالوا أن الرد على اللظنالم كمنالالطنالب

يد عـلـى اللـظـنالمالشيخ ةر تـيـ ردا، النتقنام م ن اللظنالم كـمـنال لـكـ ن أن  : ل ل أب
وت في القرآن والسنة (فلمنا ظلموننا ظلمـنـناهم) ـبـل كلم ل، ولهذا لم يأ تلظ ب

 ))، أـمـناوما ظلامناهم ولكللن كللانوا أنفسللهم يظلامللونقنال: (( 
ةر الل:ه تعنالى هذ ه ةك كيد هذا ل بأس ذ ةك الستهزاء فنعم الخداع نعم المكر ال
ةل:ه بمثلهنا انتهى الوقت؟ ةم ن عنام ةلة  ةب .الوصنا ف في مقنا

رز ((: القنارئ تزيلل يع رب  يتا تك يل كه  سن تإ يو كم  كه يء يجا ساما  يل كل* ...  تطلل يبا كل ته ا تتي كأ ييلل  ل 
ٍءد  تامي يح ٍءم  تكي يح كن  تم رل  تزي يتن ته  تف كل يخ كن  تم يول  ته  كي يد يي تن  كي يب كن  كل*تم يقللا كي يما   

كذو يو ٍءة  ير تفلل كغ يم كذو  يللل يك  سب ير سن  تإ يك  تل كب يق كن  تم تل  كس بر تلل يل  تقي كد  يق يما  سل  تإ يك  يل

ٍءم تلي يأ ٍءب  يقا تع  ))
((: بس أعوذ بنالل:ه م ن الشيطنان الرجيم قنال الل:ه تبنارك وتعنالى: الشيخ

سن الذي يلحدون في آياتنا ل يخفون علينا  ) ـمـنا معـنـى اللـحـناد)إ
لغة؟

: الميلالطنالب
يق؟الشيخ تت كش كيل م ن أي ن ا ةم : الـ

ةد) يعني ألحد اللحدالطنالب ةح كل ةأ : م ن (
دب من:ه، طيب اللحناد يـكـونالشيخ ول:ه إلى جنان ولمي كبر  ةق ود ال كح ةل : اي نعم م ن 

في أسمناء الل:ه ويكون في آينات الل:ه يل ينا صنالح
يل آينات:ه الشرعية..: الطنالب  يك ن في آينات الل:ه عز وجل آينات:ه الكونية و

: يكون في أسمناء الل:هالشيخ
: وصفنات:هالطنالب

تن في آينات الل:ه طيب منا هو الدليل على كون:ه ـفـي أـسـمناءالشيخ : ويكو
لل:ه؟

ين((: الطنالب تذي سلل كروا ا يذ يو يهلا  تب كه  كعو كد يفلا ينذ ى  كسل كح كل كء ا ياما كسل يل ته ا سل تل يو  
ين كلو يام كع يي كنوا  يكا يما  ين  كو يز كج كي يس ته  تئ ياما كس يأ تفي  ين  كدو تح كل كي  )).

: طيب وفي الينات؟الشيخ
تحدون في آياتنا ل يخفون علينا(( :الطنالب كل ((  إن الذين ي



تحدون في آياتنا ل يخفون علينا ((: الشيخ كل ـب) إن الذين ي ) طـي
بمناذا يكون اللحناد في أسمناء الل:ه عبيد الل:ه؟

: في أسمناء الل:هالطنالب
: القناعد ة العنامة فيهنا أو الضنابط الميل بهنا عـمـنا يـجـب أن يـسـميالشيخ

.الل:ه بمنا لم يسم بهنا نفس:ه مثنال:ه الينات اللحناد في آينات الل:ه
 أو يسمى الل:ه بمنا لم يسم نفس:ه...: في أسمناء الل:ه الطنالب

دصلالشيخ ةف : القناعد ة العنامة فيهنا أو الضنابط: الميل بهنا عمنا يجب. ثم 
: أن يسمي الل:ه بمنا لم يسمي نفس:هالطنالب

تل:ه؟ نح ن شرحننا هذا؟الشيخ دم ب:ه نفس:ه مثنا ةس : أن يسمي الل:ه بمنا لم ي
 الشرعية فقط....: في أسمناء الل:ه الطنالب

رذا الينات اللحناد في آينات الل:ه؟الشيخ : أي طيب إ
..... : أقسنام: ثلأ ثالطنالب

: اللحناد في الينات الكونيةالشيخ
ةسب:الطنالب تين  إلى غير الل:ه 

ةب إلى غير الل:ه الشيخ ةس تتن ةبهنا إـلـى.... : أن  تـسـ نعم أحسنت، ـبـس، أن ين
غير الل:ه مثل ينا كمنال!؟

رلالطنالب : منا حضرت كأن ينسب مث
: طيب خل ص منا حضرت منا حضرتالشيخ

: كأن يقول: الذي أنزل المطر هو الوليد ب نالطنالب  ...
ـ:ه،الـشـيخ ردا ـب ور ـ ةـف رئنا من ةـلـق ـشـي ين أـحـدا خ ـي يعتـقـد أ : نـعـم أحـسـنت يعـن

المشناركة؟
: أن يدعي أن:ه معي ن لل:هالطنالب

: كيف معي ن لل:ه؟ نقول: مشنارك، نعمالشيخ
ين هذا الكونالطنالب : مثلمنا يعتقد بعض الرافضة أ  ...

دبرالشيخ ةد تي دبر الكون  ةد رهنا ي ين مع ع الل:ه إل : مبناشر ة، طيب الثنالث ه: أ
 معي ن ...:الطنالب

ةـمـ ن يـسـناعد ه؟الشيخ رننا يعني يكون الل:ه منـفـرد ـبـنالخلق لـكـ ن فـيـ:ه  : معي
ـ ن ـر ق بـي ور ف الـف ةكة في الخلق وبهذا نع كر وش ولك ن هذا المسناعد ليس ل:ه 
تمشنارك، منا هو الدليل على انتفناء ـهـذ ه الـمـور الثلـثـة ـمـ ن تمعي ن والـ الـ
القرآن؟

يل ((... : الطــنالب ته  سللل تن ال كدو كن  تملل كم  كتلل كام يع يز ين  تذي سللل كعللوا ا كد تل ا كقلل  
كم كهلل يل يمللا  يو تض  كر كل

ي تفي ا يل  يو تت  يوا ياما سس تفي ال ٍءة  سر يذ يل  يقا كث تم ين  ككو تل كام يي



ٍءر تهي يظ كن  تم كم  كه كن تم كه  يل يما  يو ٍءك  كر تش كن  تم ياما  ته تفي  ))
: أحسنت، اللحناد في الينات الشرعية عبد الل:ه الفغنانيالشيخ !

 مخنالفت:ه وإمنا بنالتحريف...: إمنا بنالتكذيب الطنالب
وتهنا طيب أحسنتالشيخ ةف ةل وفهنا والثنالث: مخنا وري وذيبهنا وتح : نعم يكون بتك  

سن الذين يلحدون في آياتنا ل يخفون علينا  )) يلم)إ ةك ) نح ن لم نت
ـول: ـد ة نـق رمنا للفناـئ ع ن اللحناد في السمناء؛ لن:ه ليس في الية لك ن إتمنا
رل: أن يو يـمـنا يـجـب، وذـلـك أ كيل بهنا ع ةم اللحناد يكون في أسمناء الل:ه وهو الـ
رة يـلـ وع وة ـلـ:ه  ةف وـسـ وة الفل ةي وم ةـسـ:ه كتـسـ دم ـبـ:ه نف ةـسـ تي ة:ه تعنالى بمنا ـلـم  ةي الل دم ةس تي
تة الفناعلة لهذا الكون، وتـسـمية النـصـنارى ين الل:ه هو العل ةفناعلة يقولون: إ
رئنا وكر شي تين ةلب، الب والب ن والروح القدس، الثناني: أن  ربنا يسمون:ه ا يينا ه أ إ
ـنا ـ:ه بـم يمى الـل ككس الول: الول س يلت علي:ه وهذا ع ةد وم ن السمناء أو ممنا 
رـيـنا دل ررا ك ةـسـ:ه إـمـنا إنـكـنا يمى الل:ه ـبـ:ه نف ةر منا س ةك دم ب:ه نفس:ه والثناني أن ةس تي لم 
كت:ه الـسـمناء ـمـ ن المـعـناني والـصـفنات، ةن يم وكر منا تـضـ تين يينا أو  وئ ررا جز وإمنا إنكنا
أنـتـم مـعـ ن؟ ينـكـر الـسـمناء أو بعـضـهنا أو ـمـنا دـلـت علـيـ:ه ـمـ ن المـعـناني
ين الل:ه سبحنان:ه تعنالى لـيـس ـلـ:ه أـسـمناء رل الذي ن يقولون: إ والصفنات، فمث
تدون، والذي ن يقولون: ـلـ:ه وح ول صفنات كغل ة المعتزلة والجهمية هؤلء مل
كلحدون كمنا ـهـو المـشـهور ـمـ ن رضنا م أسمناء لك ن ليس لهنا معناني هؤلء أي
رـضـنا ةض الـصـفنات كنالـشـناعر ة ـهـم أي ترون بـعـ وك مذهب المعتزلة، والذي ن ين
يل ـسـبع ع ـصـفنات تبت ل:ه م ن الصفنات إ ين الل:ه ل يث رل: إ تدون فيقولون مث ملح
جل علي:ه العـقـل، وـقـد تكلمـنـنا تد ين البناقي ل ي يل عليهنا وأ ين العقل د تموا أ ةع ز
ررا ول حناجة إلى إعنادت:ه، كم هذ ه م ن نوع؟ على هذا كثي

: نوعنانالطنالب
: نوعنان: الول: تسمية الل:ه بمنا لم يسم ب:ه نفس:ه، والثناني عكسالشيخ

ذلك أن:ه ينكر السمناء أو منا تضمنت:ه م ن المعناني والـصـفنات إـمـنا الجمـيـع ع
رء للـصـننام ومـنـ:ه وـمـ ن أـسـمنائ:ه أـسـمنا يق  ةت ـنالث: أن يـشـ وإـمـنا البـعـض، الـث
رـضـنا ةننان هذا أي ةم ةننا ة م ن الـ ةم يزى م ن العزيز و تع ةقنا ق اللت م ن الل:ه، وال اشت
تر ه ـفـي أـسـمناء الـلـ:ه ـقـد وم ن اللحناد في أسمناء الل:ه، كل اللحناد هذا وغي

ةك:ه في قول:ه:  ةل ةس ةم ن  يعد الل:ه  ةو كه((ت كعو كد يفللا ينذ ى  كسلل كح كل كء ا ياما كس يل ته ا سل تل يو  
كنوا يكللا يمللا  ين  كو يز كج كي يسلل ته  تئ ياما كسلل يأ تفللي  ين  كدو تحلل كل كي ين  تذي سللل كروا ا يذ يو يها  تب

ين  كلو يام كع ـ نل يخفون علينللا طيب في قول:ه تعنالى: (( ))،يي ـوع ـم  )) ـن
ناء يقولـون: الصـفنات تنقسـم إلـى قسـمي ن: أنواع الصفنات يعنـي العلم

دي النواع قول:ه: ((  وم ن أ  ))؟ ارفع ع صوتك جزاك الـلـ:هل يخفون عليناف



خير
: الصفنات المنفيةالطنالب

وم ن الصفنات المنفية بنارك الل:ه فيك، وسؤالننا الن: ـهـلالشيخ : أحسنت 
دي كـفـ كـحـض أو ل؟ بن ةي م كـفـ يـيـة بمعـنـى أنـهـنا ن وف الل:ه عز وـجـل ـلـ:ه أـسـمناء من
دد وـضـ ةمنال  تت ك رننا؟ إثبنا تف الل:ه ب:ه أحينا وص يت رذا منا معنى النفي الذي ي كحض؟ إ م
ةمنال العلم، منا الـمـراد ةبنات ك كث رل (ل يخفون عليننا) فيهنا إ يي طيب فمث وف ةمن الـ
بهذ ه الجملة (ل يخفون عليننا)؟ ل مو معننا ه منا المراد بهنا يعـنـي الـغـرض
منهنا؟

: الخبنار بعلم الل:ه سبحنان:ه وتعنالىالطنالب
: ل ل منا هو هذاالشيخ
: ينا شيخ التهديدالطنالب

ـة الكريـمـة الشيخ ـد، نـعـم، ـفـي الـي يتهديد المراد بهنا التهدـي  أفامن((: ال
لنا يللوم القيامللة  تم سمن يأتي آ رر أ يقذ ى في النار خي ـول)كيل ـد يـق ) ـق

رننا وتي آم ةم ن يأ ين  ور ف أ دد يع يل أح تك ين  ين هذا الستفهنام ل معنى ل:ه ل قنائل: إ
ةقى في الننار تيل ةر مم ن  يوم القينامة خي

ةن:ه تعنالى: (( الطنالب ول:ه سبحنا إن الذين يلحللدون فللي: هو جواب لقو
 )) فأجناب سبحنان:ه: (( أفم ن يلقى في الننارآياتنا ل يخفون علينا

: ل ل ـمـنا أقـصـد ـمـنا منناـسـبة ـهـذ ه لـمـنا قبلـهـنا ـهـذا اـلـذي ذـكـرتالـشـيخ
سمللن يللأتي ((المنناسبة، لك ن أقول: رر أ يقذ ى فلي النللار خيلل كيل  أفامن 
لنا يوم القيامة  تم كـيـر أو ل،)آ ) يسأل الل:ه ـسـبحنان:ه وتـعـنالى ـهـل ـهـذا خ

أقول: هذا كيف يـسـأل عـنـ:ه وـهـو معـلـوم؟ المقـصـود اـسـتفهنام إنـكـناري
ةتوي كـسـ ين المقـصـود: ل ي ة:ه طيب أ ةبر، هذا وج:ه وج يعني فهو في الواقع ع خ
رننا يوم القينامة فنالستفهنام خبري، الوج:ه وم ةم ن يأتي آ ةقى في الننار و تيل ةم ن 
الثناني؟

ةحنام الخصمالطنالب تيراد ب:ه إف : ينا شيخ نقول أن مثل هذا التعبير 
ولظير؟الشيخ ةحنام الخصم نعم، هل ل:ه ن تيراد ب:ه إف ةر  : أن هذا التعبي

رر أما يشركون: نعم قول:ه تعنالى: (( الطنالب كه خي ءالل  ))
رر أمللا يشللركون: نعم ل:ه نلظير (( الشيخ كه خي ـ:ه لءالل يـن ـرو ف أ  )) مـع

وم ن رل ع ن المفناضلة بي ن الل:ه عز وجل وبي ن آلهتهم لك ن هذا  منناسبة فض
ةـقـى ـفـي تيل ةـمـ ن  كير وكذلك  ةتهم ليس فيهنا خ بناب إفحنام الخصم أي أن آله
رـنـنا ـيـوم القيناـمـة ـسـنامي وم الننار ليس في:ه خير، ـمـنا ـهـو الـضـمنان للتـيـنان آ
رننا يوم القينامة؟ وم و ن الذي يأتي آ ةم العقيل! 



ـنالب ـناب:ه الـط ـي كـت ـ:ه ـف ـم الـل ةرـه  الللذين آمنللوا ولللم يلبسللوا((: ذك
(( إيامانهم بظلم

ةرهم الل:ه في قول:ه: الشيخ  الذين آمنوا ولم يلبسوا إيامانهم((: ذك
كظلم  ب

أولئك لهم المن: الطنالب
دمل ((الشيخ ةك كم ن في الدنينا) أولئك لهم المن وهم مهتدون :  ) ال

والخر ة بنارك الل:ه فـيـك، وقفـنـنا عـلـى ـهـذا أـظـ ن؟ ـقـنال الـلـ:ه تـعـنالى: ((
رذا نناـخـذ الفواـئـد.... )) (اعملوا منا شئتم) ـهـذا أـمـر اعاملوا ما شئتم  إ

يل   مناشي ...و
كه((قنال الـلـ:ه تـعـنالى:  سنلل تإ يو كم  كه يء يجللا سامللا  يل تر  كك ذذ تباللل كروا  يفلل يك ين  تذي سل سن ا تإ  

ته تفلل كل يخ كن  تملل يل  يو ته  كي يد ييلل تن  كيلل يب كن  تملل كل  تطلل يبا كل ته ا تتي كأ يي يل  رز *  تزي يع رب  يتا تك يل

ٍءد  تامي يح ٍءم  تكي يح كن  تم رل  تزي كن ةءهم) ـهـذ ه)يت ةـجـنا يمنا  ةل تروا بنالذكر  ةف ين الذي ن ك ) (إ
ـنارك ـ:ه تـب ككر القرآن الكريم كمنا قنال الـل دذ ين) والمراد بنال جملة مؤكد ة بـ(إ

رر مبارك أنزلناه ((وتعنالى:  وإنه لللذكر) وقنال تعنالى: (( ) وهذا ذك
ةب:ه بمـنا للمتقـيـ نلك ولقومك تر صـناح دك ةذ تيـ ينـ:ه  ررا؛ ل تن ذك ةي القرآ دم تس  )) و

ةر ه كك وذ ةر لصناحب:ه أي يرفع ع الل:ه ب:ه  كك وذ ين:ه  ير، ول ةش وم ن  كير ومنا للطناغي ن  ةخ وم ن 
يسك ب:ه ولهذا قنال: ((  ةم ةت ةم ن  ةر  كك ـ:هوإنه لذكر لللك ولقومللكوذ  ))، ولـن

ـ ن ةـم ـ:ه  ينناس إلى الـل ةرب ال وم ن أق ةب النناس أو  ةر كق ين أ دب:ه فإ ةن بر تر النسنا دك ةذ تي
يـمـنا ككر المطـلـق وأ دذ تل اـلـ ةـضـ ة ة الكـتـناب أف ةب:ه، ولـهـذا نـقـول: إن تلو ةل كـتـنا ت
كت ـبـ:ه، وـقـول:ه: (( ةد دي تق ةمنا  ول ةع ع  ةب ةت ةي ن فهذ ه  ةع ةد ة بشيء م يي ةق ةنة الم يي الذكنار المع

ساما جاءهم يـمـنا) ـتـأتي بناللـغـة العربـيـةيل ةل ين (  )) أي: حي ن جناءهم واعـلـم أ
رفنا كمنا في هذ ه الية فمعنى (لمنا ـجـناءهم) لعد ة أوج:ه منهنا: أن تكون ظر
ةدهنا جـقـع ع ـمـنا بـعـ ةو ةت ينـهـنا ل رة جنازـمـة لك ةـيـ ةي نناف وت أي: حي ن جناءهم، ومنـهـنا أن ـتـأ

ساما يذوقوا عللذابكقول:ه تبنارك وتعنالى: ((  يل  )) (لـمـنا) هـنـنا بمعـنـىبل 
ـذوقوا يقع ع فمعنى (لمنا ـي ةو ةت تم دء  تخل إل على شي ينهنا ل تد (لم) فهي ننافية لك
ورـيـب، جقون ـلـ:ه والـعـذاب منـهـم ق وح ينـهـم مـسـت تذوقو ه ولك عذاب) أي لم ـيـ

ساما عليها((ومنهنا أنهنا تأتي بمعنى (إل) كقول:ه تعنالى:  يل بل نفس  كك  إن 
ينهنا تأتي شرطية كقول:ه تعنالى: )حافظ  يل عليهنا حنافظ، ومنهنا أ (() أي: إ

يقلاه عللذ ى وجهله  كل يجاء البشير أ كن  ساما أ يل ) (فلـمـنا أن ـجـناء) ـهـذ ه)ف
ـوج:ه ةـمـنا [ـكـذا]: اـل ول تت:ه فهذ ه أربعة أوج:ه  كم ةرني أكر يمنا زا ةل شرطية وتقول: 
الول: ظر ف، ثناني: ننافية جنازمة، الثنالث: بمعنى (إل)، الراـبـع ع ـشـرطية،

ساما جاءهم((  ةـبـر (إن) ـبـليل ور الـلـ:ه تـعـنالى خ تك كذ  )) أي: حي ن جناءهم لم ـيـ



ةهب بمعـنـى: أن يل ـمـذ تـكـ ور ه  تس ـفـي تـقـدي ةب النـفـ ةه كذ وم ن أجل أن ت ةف:ه  حذ
دكر كذا أو كــذا ةف دمل وي ةؤ تي وجد النسنان  تصل ل:ه فت يبقى النسنان منا الذي يح
ةـجـنازيهم" عـلـى تن يدر ه المفـسـر بقـول:ه: " نجـنازيهم " فـــ " أو كذا ولـهـذا ـقـ
ـول: يدر غير هذا يمك ن أن تـق تتق تفسير المؤلف هي خبر (إن)، ويجوز أن 
يمنا جناءهم سو ف يعناقبون أو لهم ننار جهنم أو منا ةل ين الذي ن كفروا بنالذكر  إ
دب ـفـي يل ـمـذه تـكـ ةف:ه م ن أجل أن ـيـذهب اـلـذه ن  ين حذ أشب:ه ذلك المهم أ
ظرا ررا ـسـنا ةر ـخـب يد ةـقـ يـنـ:ه ل يمـكـ ن أن ي تقدير الخبر، لك ن نعلم عـلـم اليقـيـ ن أ
يمنا جناءهم لهم ةل ين الذي ن كفروا بنالذكر  يعني ل يمك ن أن نقول: التقدير: إ
وـمـ ن تر ه  دد ةـقـ دء ت دي ـشـي جننات النعـيـم ـهـذا مـسـتحيل إنـمـنا ـهـو يـقـدر ـفـي أ
ةر ه النـسـنان دد ةق تي رحنا ل ةر مفتو ةعل الم العذاب، وهذ ه م ن بلغة القرآن أن يج

يل تقدير، قنال: " ((  يـكـدوإنه لكتاب عزيزك ونـيـع ع " (وإـنـ:ه لكـتـناب) أ ةم  (( 
جط الفناـئـد ة ةـحـ ةدي ن: (إن) واللم، وم دـكـ ةؤ يز ة هذا الكـتـناب بم وع الل:ه عز وجل 
جط الفناـئـد ة ـقـول:ه: (عزـيـز) ـهـذا ـهـو ةـحـ في الواقع ع ليس (كـتـناب) فـقـط م
ةـتـب فـهـو كـتـناب، نـعـم (( تيك جل ـمـنا  يمنا (كتناب) كل ـشـيء كـتـناب ـكـ المهم أ

جطإنه مللن سللليامان * قالت إني ألقي كتاب كريم ةـحـ  )) لـكـ ن م
 )) الضمير ـفـي (إـنـ:ه) يـعـود إـلـىوإنه لكتابالفنائد ة قول:ه: (عزيز)، (( 

ةب ـفـي تتـو كك الـذكر وهـو القـرآن، و(كتـناب) هنـنا بمعنـى مكتـوب، وهـو م
جـصـحف اـلـتي بأـيـدي الملئـكـة المصناحف، ـفـي الـلـوح المحـفـوظ، ـفـي ال
ـناني: رذا هو كتناب في ثلأ ث مواضع ع: في اللوح المحفوظ، والـث أعرفتم؟، إ
في الصحف التي بأيدي الملئكة، والـثـنالث: ـفـي الـصـحف اـلـتي بأـيـديننا،

ـع ع) ـمـ نعزيزوـقـول:ه: ((  ين (منـي يك أ  )) ـقـنال المؤـلـف: " منـيـع ع " ول ـشـ
وزيز): بمعنى منيع ع أي جم ممنا قنال المؤلف (ع معناني (عزيز) ولك ن هي أع
دء إل فضح:ه الل:ه، الـثـناني: (عزـيـز) بمعـنـى ـغـنالب ةل:ه أحد بسو ونع ع أن يننا ةت يم

ور ه؛ لقول الـلـ:ه تـعـنالى: ((  ةب على غي ين:ه غنال يك أ هللو الللذيفنالقرآن ل ش
يره علذ ى الدين كللله  ته كيظ تل ))أرسل رسوله بالهدى ودين الح ق 

ةح:ه الـلـ:ه، ةـضـ ةف دء إل  ةد بسو ةل:ه أح ونع ع أن يننا ةت رذا هو مم ةب لكل شيء، إ فهو غنال
ةنت رة ـبـ:ه ـكـنا ةك دـسـ ةم تة الـسـلمية مت ةنت الم يمنا كنا ةل ولب، ولهذا  ين:ه غنا والثناني: أ
:ه ةح ب وتـ تف ورهمـنا م ن الجبـنابر ة، و يدت عـروش كسـرى وقيصـر وغي رة ه غنالب
ور ق الرض  مشنا


